
Christian Peter og Anna 

Margarethe Jessens Fond 

 

Fonden blev stiftet i 1978. Bestemmelserne er 
sidst blevet revideret den 19.11.2014 og 
godkendt af logens brødre den 28.01.201 

Christian Peter Jessen blev født den 13. april 
1916 og Anna Margarethe blev født den 14. 
november 1906. Chr. P. Jessen var broder i 
loge nr. 70 Chr. Skeel og hustruen var søster i 
loge nr. 45 Tre Gyldne Ringe. De to boede i et 
kønt lille hus på Strucksalle nr. 74 i Tønder.  

Christian P. Jessen handlede med kreaturer og 
optrådte som den slags handelsfolk gjorde i 
hine tider. I hvid kittel, sort bowlerhat og med 
stok. Han havde selv et vekselnde antal dyr på 
græsarealer rundt omkring. Han var en afholdt 
mand for hvem en mundtlig aftale og et 
håndeslag naturligvis skulle holdes og var lige så god som en skriftlig aftale. 
Ægtefællerne havde ingen børn og da de begge var meget glade for deres loger besluttede 
de efter grundige overvejelser, at alt hvad de ejede efter den længstlevendes død skulle gå til 
velgørende formål. De oprettede derfor et testamente den 19. april 1974 hvori det bestemtes 
at halvdelen af ders eje skulle tilfalde loge nr. 70 Chr. Skeel. Den anden halvdel skulle 
fordeles til 2 velgørende institutioner. 
Senere, da deres helbred blev dårligere, besøgte og hjalp dem deres ordenssøskende så 

godt de kunne. 
Den 2. januar 1978 døde Christian Peter Jessen og godt en måned senere den 9. februar 1978 hans hustru Anna Margarethe 
Jessen.  blev nedsat et udvalg blandt logens embedsmænd og øvrige brødre til afgørelse af hvorledes der skulle handles med 
logens halvpart af arven.. Testamentets stk. 3 bestemte blandt andet at hverken kapital eller renter nogensinde måtte anvendes til 
logens drift.  
Bestemmelsen udtrykker ægtefælleners ønske om, at ders formue skulle anvendes til velgørende formål og at logens brødre derfor 
selv skulle betale hvad det koster at være medlem af logen uden hensyn til fondens kapital og renter.  

Efter disse retningslinjer og i den ånd blev der udfærdiget et udkast til fundats for den selvstænduge fond. Den blev forelagt og 
godkendt at storlogen og alle vedkommende myndigheder.  

Som følge af en vigtig bestemmelse i fundatsen om at der forlods hvert år skal tillægges kapitalen en så stor del af udbyttet som 
skønnes nødvendigt for at værdien af kapitalen vedbliver at svare til værdien af kapitalen i 1978.  

Fonden har årenes løb uddelt over 1.400.000 kr. til velgørende formål.  

Bestyrelsen til den selvejende fond vælges af og blandt logens brødre. 

 

Mindeplade ophængt i logen til ære for Christian Peter og Anna Margarethe Jessens Fond. 
 
Bestyrelsen for fonden udgøres af: 
 

 

 

Br. Iver A. Jensen (formand) 
 
Br. Peter I. Hansen 
 
Br. Hardy Larsen 
 
Br. Niels M. Mathiesen 
 
Br. Bjarne Hansen 

 

 

 

Chr. Peter Jessen 

 

Ægteparret Anna Margarethe og Christian Peter 

Jessen foran deres hus i Strucksalle 3 i Tønder. 

Senere flyttede de til nr. 74 også på Strucksalle. 

 


